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TIN TỨC SỰ KIỆN 

Chế tạo gạch ốp lát và men gốm sứ giá rẻ từ tro xỉ nhiệt điện 

 
Sử dụng tro xỉ làm vật liệu san lấp mặt bằng (Ảnh: EVN) 

(Cục Sở hữu trí tuệ) Ngoài việc đáp ứng được tiêu chuẩn tương tự như các sản 

phẩm gạch, men gốm sứ thông thường trên thị trường, các sản phẩm chế tạo này 

còn có giá thành thấp hơn do tận dụng được nguồn tro xỉ của các nhà máy nhiệt 

điện. 

Các nhà nghiên cứu ở trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã chế tạo thành công sản 

phẩm gạch ốp lát và men gốm sứ giá thành rẻ từ nguồn thải tro xỉ của các nhà máy 

nhiệt điện, góp phần xử lý triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường do các nhà máy nhiệt 

điện gây ra. 

Ở Việt Nam, nhiệt điện than vẫn chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu điện năng (theo thống 

kê của tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN năm 2019, nhiệt điện than chiếm gần 50% 

sản lượng điện cả nước). Với công suất hiện nay, trung bình mỗi năm các nhà máy 

nhiệt điện ở Việt Nam thải ra khoảng 10 triệu tấn tro xỉ. Xử lý tro xỉ các nhà máy nhiệt 

điện trở thành vấn đề “đau đầu” khó xử lý từ hàng chục năm nay. Hằng năm, EVN đều 

báo cáo về việc gặp khó khăn trong việc tồn chứa, tiêu thụ tro, xỉ thải của các nhà máy 

nhiệt điện than (đặc biệt đối với các nhà máy ở khu vực miền Trung và phía Nam). 

Còn chính quyền và người dân nhiều địa phương đặt các nhà máy nhiệt điện than đều 

rất lo lắng vì tình trạng tro xỉ than gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe người 

dân cũng như sản xuất nông nghiệp. 

Trước thực tế trên, TS. Vũ Hoàng Tùng, Viện Kỹ thuật hóa học, Đại học Bách khoa 

Hà Nội cùng cộng sự đã tìm ra cách chế tạo gạch ốp lát và men gốm sứ từ tro xỉ thải ra 

của các nhà máy nhiệt điện. Ngoài việc đáp ứng được tiêu chuẩn tương tự như các sản 

phẩm gạch, men gốm sứ thông thường trên thị trường, các sản phẩm do TS. Vũ Hoàng 

Tùng chế tạo còn có giá thành thấp hơn do tận dụng được nguồn tro xỉ của các nhà 

máy nhiệt điện. 
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Tro xỉ là chất thải rắn phát sinh từ các nhà máy nhiệt điện, gồm 2 phần: tro bay thoát ra 

theo đường khói và phần xỉ đáy lò được thải qua đáy của lò hơi. Dựa vào thành phần 

khoáng và hóa học của tro xỉ, kết hợp với kinh nghiệm nghiên cứu lâu năm trong lĩnh 

vực vật liệu gốm, TS. Vũ Hoàng Tùng nhận thấy cả tro bay và xỉ đáy lò đều có thể 

dùng để thay thế hoặc tạo ra hợp chất thay thế cho felspat - một loại khoáng chất được 

dùng làm nguyên liệu chính trong quá trình sản xuất gạch ốp lát và men gốm sứ. Điều 

này càng có ý nghĩa lớn hơn trong bối cảnh lượng felspat trong tự nhiên ở nước ta hiện 

nay có trữ lượng ít ỏi, chất lượng cũng không ổn định. 

TS. Vũ Hoàng Tùng đã tìm ra công thức phối trộn tro bay với đất sét, cao lanh và 

felspat để tạo ra gạch ốp lát. Với phương pháp này, tỉ lệ felspat cần dùng giảm xuống 

một nửa so với phương pháp thông thường mà vẫn đảm bảo các thông số công nghệ 

trong quá trình sản xuất như độ co sấy, độ co nung, nhiệt độ nung, và đảm bảo các 

thông số kỹ thuật của sản phẩm như cường độ, màu sắc, độ hút nước, khối lượng thể 

tích,... Do đó, các đơn vị sản xuất gạch ốp lát có thể ứng dụng ngay mà không cần phải 

thay đổi thiết bị hoặc công nghệ sản xuất. 

Với xỉ đáy lò, TS. Vũ Hoàng Tùng cũng tìm ra công thức phối trộn xỉ đáy lò với 

Na2CO3 để tổng hợp ra frit - một loại men gốm sứ. Frit thu được bằng phương pháp 

này có thành phần hóa học tương tự felspat tự nhiên, có giá thành thấp do tận dụng 

được nguồn năng lượng là than chưa cháy hết trong tro xỉ (có hàm lượng carbon lớn, 

khoảng 8%), và không phải thực hiện bước khai thác tuyển lọc (quá trình tuyển than 

dư còn lại trong tro xỉ). 

Hai quy trình này đã được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích: bằng số VN 2-

0002122 công bố ngày 25/9/2019 cho phương pháp sản xuất gạch ốp lát từ tro bay 

nhiệt điện và bằng số VN 2-0002028 công bố ngày 27/5/2019 cho phương pháp sản 

xuất frit từ tro xỉ nhiệt điện. 

  



4 

 

Giáo dục môi trường ở Việt Nam: Những cánh rừng đã mở 

 

Các em nhỏ đang khám phá thiên nhiên trong vườn thực vật tại Vườn Quốc gia Cúc 

Phương, hoạt động này thuộc dự án “Trao Bé Hạt Mầm” do Save Vietnam’s Wildlife 

tổ chức. Ảnh: Save Vietnam’s Wildlife. 

(Báo Khoa học và phát triển) Với học đường là những cánh rừng, học liệu là tự 

nhiên, giờ đây những mô hình giáo dục mở đa quốc gia đã mang đến các hình thức 

mới lạ để truyền tải kiến thức khoa học, khơi gợi tình yêu thiên nhiên của các em 

học sinh. 

Trước năm 2016, ở Việt Nam, chiến dịch Giờ Trái đất (Earth Hour) gần như đã trở 

thành một biểu tượng của phong trào bảo vệ môi trường, kêu gọi đông đảo cộng đồng, 

các doanh nghiệp, đặc biệt là thế hệ trẻ tiết kiệm năng lượng, kết nối với thiên nhiên. 

Sau đó, một thế hệ các thủ lĩnh chống biến đổi khí hậu cũng từ „cái nôi‟ này mà đi lên. 

Nhưng về sau, chương trình đã được cộng đồng đánh giá lại. Kết cục của hàng nghìn 

bóng đèn LED, hàng nghìn cây nến được các bạn trẻ sử dụng trong các buổi lễ, những 

tờ rơi, các áp phích kêu gọi… bị bỏ lại đã dẫn đến câu hỏi: cần phải thay đổi hành vi 

và nhận thức từ bên trong chứ không chỉ là bề nổi. Khách quan mà nói, ảnh hưởng của 

chương trình là không thể chối cãi, nhưng chỉ một Giờ Trái đất sẽ không thay đổi 

„cuộc chơi‟ bảo vệ môi trường. Sứ mệnh giáo dục môi trường cần được tiếp tục với 

các hình thức tổ chức bền bỉ và lâu dài hơn. 

“Đại sứ” giáo dục tê tê, cầy mực 

“Ngày bé em thường nói chuyện với cây. Nhưng rồi thời gian trôi đi, khi lớn lên 

dường như em đã quên mất một số thứ ý nghĩa với bản thân mình. Hôm nay là lần đầu 

tiên sau rất lâu em mới có được lại cảm giác này” – Đó là tâm sự của một học sinh sau 

khi tham gia hoạt động kết nối với thiên nhiên thuộc hành trình “Khám phá và tắm 

rừng Sơn Trà” của Trung tâm Giáo dục Trải nghiệm Thiên nhiên Nature Dance (Trung 

tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học Nước Việt Xanh – GreenViet). 

Sơn Trà, cũng như các khu rừng, khu bảo tồn thiên nhiên khác của Việt Nam đang đối 

mặt với nhiều thách thức lớn đến từ các hoạt động săn bắn động vật hoang dã và khai 

thác du lịch thiếu bền vững. Một nhóm các nhà hoạt động vì môi trường, đứng đầu là 

TS. Hà Thăng Long đã thành lập ra GreenViet, với mục đích biến nơi đây thành nơi 

cung cấp cho người học cơ hội trải nghiệm và khám phá các kiến thức liên quan đến tự 
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nhiên, từ đó khơi gợi được tình yêu và tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ thiên 

nhiên. 

Các cán bộ trung tâm nhận thấy được rằng cần thiết phải có một trung tâm giáo dục tập 

trung vào tổ chức các hoạt động học tập và trải nghiệm thiên nhiên cho học sinh, sinh 

viên và người dân địa phương, Trung tâm GreenViet đã tiến hành xây dựng và thành 

lập ra Nature Dance – Trung tâm giáo dục trải nghiệm thiên nhiên đầu tiên tại Đà 

Nẵng. 

Tiếp nối sự thành công bước đầu, các thành viên tiếp tục triển khai các hoạt động giáo 

dục trải nghiệm thiên nhiên tại khu vực rừng nằm ở phía Đông Nam bán đảo Sơn Trà, 

mà hành trình “Khám phá và tắm rừng Sơn Trà” là một trong số đó. 

Dưới những tán cây, các thành viên trong đoàn đã “nhắm mắt ôm cây, bỏ giày đi chân 

đất, đi bộ trong im lặng, lấy hẳn giấy bút viết xuống những thắc mắc muốn hỏi cụ đa, 

hòn đá, em kiến, ngọn cỏ…” Các bạn được lắng nghe câu chuyện về các loài cây, về 

cuộc sống của những loài động vật trong rừng. Ẩn sau các hoạt động đó, thiên nhiên 

đã hiện lên một cách riêng biệt và độc đáo, khiến mỗi người phải chạnh lòng khi nhận 

ra chúng đang dần biến mất, bởi chính sự tàn phá của con người. 

Cách bán đảo Sơn Trà khoảng 700 km, trong một khu vực thuộc Vườn Quốc gia Cúc 

Phương, một nhóm các nhà hoạt động môi trường thuộc Trung tâm Bảo tồn Động vật 

Hoang dã tại Việt Nam – Save Vietnam‟s Wildlife đang cùng nhau vận hành “Đi và 

khám phá” – chuỗi chương trình giáo dục môi trường cho các bạn nhỏ ở rất nhiều lứa 

tuổi. 

Không chỉ GreenViet, thời gian gần đây hàng loạt các nhóm hoạt động vì môi trường 

khác như nhóm Hành động vì Động vật Hoang dã (Action for Wildlife Organization - 

AWO), Save Vietnam‟s Wildlife cũng đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục môi trường 

ở nhiều địa điểm khác nhau. Từ những khu bảo tồn thiên nhiên như Vườn quốc gia 

Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Trung tâm bảo tồn Rùa Cúc Phương (Ninh Bình), Trung tâm 

cứu hộ Linh trưởng Nguy cấp (Ninh Bình)… cho tới những khu vực đứng trước nguy 

cơ thu hẹp như Sơn Trà (Đà Nẵng). 

Điểm chung của các hoạt động giáo dục môi trường này là tính sư phạm bài bản và 

khoa học. Để xây dựng được nội dung chương trình, GreenViet không chỉ nhờ đến một 

vài chuyên gia trong lĩnh vực môi trường, mà thậm chí còn thành lập một ban cố vấn 

gồm các nhà khoa học và nhà quản lý uy tín, như GS. TS. Lê Vũ Khôi (Nguyên trưởng 

ban khoa học công nghệ, Đại Học Quốc gia Hà Nội), TS. Võ Văn Minh (Trưởng khoa 

Sinh Môi trường, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng)… Bản thân mỗi cán bộ thuộc 

trung tâm cũng là những nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này, đã từng đi nghiên cứu 

thực địa cho các dự án bảo tồn động vật hoang dã. Còn các tổ chức lớn như Save 

Vietnam‟s Wildlife đã xây dựng được một đội ngũ quản lý điều hành, hội đồng ban cố 

vấn là những chuyên gia trong và ngoài nước về lĩnh vực môi trường, thường xuyên 

thực hiện những bài nghiên cứu thực địa, nghiên cứu bảo tồn đáng tin cậy. 

Còn đội ngũ thanh niên trẻ trực tiếp tổ chức chuyên môn và hoạt động của “Trải 

nghiệm Thiên nhiên” (Chuỗi chương trình do AWO tổ chức) bao gồm các thành viên 

cốt cán là thạc sĩ, sinh viên thuộc các trường, Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà 

Nội), ĐH Tài nguyên và Môi trường (Hồ Chí Minh) v.v... cùng giáo viên tại các 

trường THPT, THCS. 
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Chương trình bài bản 

Không chỉ là những chuyến đi trải nghiệm nhất thời, những chương trình giáo dục môi 

trường ở Việt Nam trong thời gian gần đây đã phối hợp với các đơn vị, trường học để 

tiếp cận đến các em nhỏ, xây dựng những chương trình bài bản để thu hút các em tham 

gia đông đảo hơn. 

Save Vietnam‟s Wildlife đã kết hợp với Vườn Quốc gia Cúc Phương và Vườn Quốc 

gia Pù Mát không chỉ để tiến hành các hoạt động cứu hộ động vật hoang dã từ buôn 

bán trái phép và tái thả chúng về môi trường sống phù hợp, mà từ đó còn phổ biến 

chương trình Đi và Khám phá cho các em học sinh đến tham quan tại đây. Qua ba năm 

học từ 2016 đến 2018 đã có gần 7000 trẻ em xung quanh khu vực vùng đệm Vườn 

Quốc gia Cúc Phương lần đầu tiên được nhìn thấy các bạn động vật hoang dã. 

 

Các em nhỏ đang khám phá thiên nhiên trong vườn thực vật tại Vườn Quốc gia Cúc 

Phương, hoạt động này thuộc dự án “Trao Bé Hạt Mầm” do Save Vietnam’s Wildlife 

tổ chức. Ảnh: Save Vietnam’s Wildlife. 

Cũng được thành lập từ năm 2016, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia, dưới sự quản 

lý của Liên hiệp Các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), với sứ mệnh tạo 

dựng một tương lai, nơi con người sống hòa hợp với Mẹ Trái đất (Gaia) đã tổ chức 

những hoạt động giáo dục môi trường đầy sôi nổi ở khu vực miền Nam. 

Với sự hỗ trợ của VUSTA, Gaia đã tiếp cận đến các trường học công lập, dân lập và 

quốc tế, tổ chức các hành trình trải nghiệm thiên nhiên độc đáo. Các chương trình do 

Gaia tổ chức không chỉ truyền tải khoa học một cách thụ động, mà còn thúc đẩy việc 

chủ động tiếp nhận ở người tham gia. Tổ chức này phối hợp với những trường học, cá 

nhân trong các chương trình trồng và giám sát rừng, nhằm giúp phục hồi quần thể các 

loài động vật hoang dã quý hiếm như Voi châu á, Sếu đầu đỏ… Người tham gia không 

chỉ trồng rừng, mà còn cùng Gaia nghiên cứu và giám sát của khu rừng của mình và 

theo dõi sự thay đổi, tác động của khu rừng tới hệ sinh thái. 

“Gaia thường tổ chức những hoạt động giáo dục cho các bạn trẻ, đặc biệt là các em cấp 

2. Cuối tuần chúng mình thường tổ chức tour cho học sinh đến thăm khu du lịch Bửu 

Long để học về bướm và một số loài chim. Ngoài ra, chúng mình còn tổ chức đưa học 

sinh đến Cần Giờ trồng rừng ngập mặn nữa.” Thu Thủy, tình nguyện viên của Gaia 

chia sẻ. 
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Còn với Trung tâm GreenViet, họ đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố 

Đà Nẵng tổ chức những buổi chia sẻ cho các giáo viên giảng dạy bộ môn Sinh học và 

Ngữ văn trên địa bàn thành phố để cùng nhau ứng dụng lồng ghép kiến thức đa dạng 

sinh học vào bài dạy trên lớp, đưa ra đề xuất nhằm mang các kiến thức về Sơn Trà đến 

gần hơn với các em học sinh, mà tham gia những hoạt động của Nature Dance là một 

ví dụ. Từ năm 2013 đến nay, GreenViet đã đưa hơn 2.000 học sinh, sinh viên và người 

dân đến tham quan học tập trực tiếp tại Sơn Trà. GreenViệt cũng đã tổ chức các hoạt 

động giáo dục thiên nhiên cho hơn 15.000 học sinh trong thành phố Đà Nẵng thông 

qua các đợt triển lãm và các bài nói chuyện về đa dạng sinh học. 

Không chỉ có Nature Dance, Đi và Khám phá, Trải nghiệm Thiên nhiên, Gaia… các 

chương trình giáo dục môi trường khác cũng đang được đẩy mạnh, như chương trình 

Bảo tồn Rùa biển, hay sắp tới là Giáo dục về bảo tồn và phúc lợi động vật của tổ chức 

WildAct. Giới trẻ cũng có những chương trình giáo dục giúp xây dựng dự án như Trại 

Thủ lĩnh Khí hậu của tổ chức CHANGE, Trường học mùa Đông về phát triển bền 

vững vừa được tổ chức ở Quy Nhơn, khóa học bảo tồn thú linh trưởng hằng năm... 

Các em tự quyết 

Nhà tự nhiên học người Anh, David Attenborough – người gắn liền tên tuổi với những 

thước phim truyền hình sống động và chân thực về cuộc sống tự nhiên – đã vấp phải 

rất nhiều chỉ trích trong suốt sự nghiệp của mình. Các nhà phê bình cho rằng ông chỉ 

tập trung vào phác họa cái đẹp của thiên nhiên mà bỏ quên sự tàn phá của con người, 

ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. 

Ngược lại, ông cho rằng: “Chúng ta không thể làm ra một chương trình mà chỉ đơn 

giản là nói „thế giới đang lâm nguy‟. Bởi vì người xem sẽ ậm ờ „biết rồi, biết rồi‟ và 

chuyển sang xem kênh khác. Nhưng bằng cách chiếu những thước phim về các kỳ 

quan thiên nhiên hùng vĩ, đầy ấn tượng,” chúng ta sẽ khơi gợi trong người xem cảm 

giác muốn bảo vệ những vẻ đẹp ấy, “và đó là cách mà chúng tôi đang thực hiện.” 

Đó cũng là cách mà hầu hết những tổ chức giáo dục hiện nay đang hướng đến. Những 

nhà hoạt động vì môi trường hằng ngày vẫn lặng thầm lên kế hoạch, tỉ mỉ tổ chức 

những hoạt động vừa và nhỏ để truyền tải cho các em học sinh về tình yêu thiên nhiên 

một cách nhẹ nhàng, không mang nặng tính hàn lâm, bởi họ tin rằng nhận thức của thế 

hệ tương lai đang được nâng cao, từng ngày. 

Dẫu biết rằng biến đổi khí hậu đang diễn ra, nguồn tài nguyên được đánh giá là “rừng 

vàng biển bạc” đang dần cạn kiệt, những sự kiện ô nhiễm lớn diễn ra như những nhà 

máy nhiệt điện với lượng xả thải khổng lồ, đập thủy điện tác động đến hạ lưu, những 

nhà máy xử lý không đạt chuẩn gây ảnh hưởng trên diện rộng; thì trong những cánh 

rừng, các em học sinh vẫn đang học cách yêu thương, kết nối, hòa vào thiên nhiên và 

các loài động vật tự nhiên. 

Không hô hào khẩu hiệu, không vận động phong trào mang tính hình thức. Bằng việc 

giúp các em học sinh hiểu được rằng khi sự đa dạng sinh học mất đi, chúng ta sẽ 

không có không khí để thở hay nước sạch để uống, các em cũng sẽ hiểu: Giờ đây, 

quyền tự quyết đã được trao cho mỗi người trong số chúng ta. 
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Sản xuất túi giấy từ thân cây chuối, học sinh lớp 8 tính chuyện khởi nghiệp 

 

Đăng Khoa và Hoàng Thư đang tạo khuôn cho tờ giấy 

(Tạp chí Khám phá) Từ thân cây chuối bỏ đi, hai học sinh ở TP.HCM đã tạo ra 

những chiếc túi giấy đựng đồ và mong muốn khởi nghiệp với sản phẩm thân thiện 

với môi trường này. 

Mong muốn góp phần vào việc bảo vệ môi trường sống, đồng thời giúp những người 

nông dân có thể kiếm thêm thu nhập từ thân cây chuối sau khi bị đốn buồng, hai học 

sinh Nguyễn Lại Hoàng Thư và Vũ Đăng Khoa (lớp 8A1 Trường THCS - THPT Đức 

Trí, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đã nghiên cứu chế tạo ra túi giấy từ thân cây chuối và 

dầu ăn đã qua sử dụng. 

Chia sẻ về dự án, Đăng Khoa cho biết, ở Việt Nam, cây chuối là loại cây dễ trồng, dễ 

mọc. Tuy nhiên, thân chuối sau khi bị đốn buồng sẽ bị chặt bỏ đi để nhường chỗ cho 

những cây chuối nhỏ khác lớn lên. Trong khi đó, ở nước ngoài người ta tận dụng thân 

cây chuối để sản xuất giấy để viết, phục vụ cho việc học tập.  

"Thấy được điều này, em đã cùng bạn Hoàng Thư bàn bạc và quyết định thử sức ở dự 

án này để đóng góp cho cộng đồng, đặc biệt là những người trồng chuối. Hiện dự án 

đang ở bước đầu, sau một thời gian nếu thành công, chúng em có thể khởi nghiệp”, 

Khoa nói.  

Để thực hiện được chiếc túi giấy bằng thân cây chuối, đầu tiên nhóm phải chuẩn bị 

nguyên liệu là thân chuối cắt nhỏ. Sau đó cho NaOH (hợp chất vô cơ, có tính nhờn, 

được sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp như giấy, luyện nhôm, dệt nhuộm, 

xà phòng, chất tẩy rửa, tơ nhân tạo...) liều lượng vừa đủ và nước vào đun sôi khoảng 1 

tiếng đồng hồ rồi để nguội lại.  

Sau công đoạn này, nhóm tiến hành lọc NaOH để đảm bảo an toàn sức khỏe khi sử 

dụng bằng cách lược nước và xác ra riêng, lấy xác rửa với nước lạnh nhiều lần rồi tiếp 

tục hòa lẫn nước và xác lại với nhau, xay thật nhuyễn, thử độ pH bằng 7 (đây là môi 

trường trung tính), cuối cùng nhóm tạo khuôn và đem phơi khô. Hoàng Thư cho biết: 

“Chúng ta có thể phơi nắng hoặc phơi gió, tuy nhiên phải canh giờ giấc tránh cho tờ 

giấy quá khô, như vậy giấy sẽ bị nhăn và không được đẹp; màu giấy tùy thuộc vào 

thân cây chuối, nếu sau khi cây chuối bị chặt mình đem đi sản xuất giấy liền thì tờ giấy 
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có màu trắng, đẹp; ngược lại, nếu dùng cây chuối bị khô thì tờ giấy sẽ có màu sẫm, 

không đẹp”.  

 

Các công đoạn 'sản xuất' ra túi giấy đều được làm bằng tay 

Hoàn thành công đoạn này, hai bạn sẽ mang đi xếp thành những chiếc túi nhỏ để đựng 

đồ vật. Để túi chống thấm nước, các em đã nghĩ ra ý tưởng là tận dụng dầu ăn đã qua 

sử dụng bôi lên chiếc túi. 

“Nếu chiếc túi không quét dầu ăn đã qua sử dụng để chống thấm thì có thể dùng đựng 

đồ hoặc thức ăn khô ráo vì dễ bị thấm nước. Sau khi quét dầu thì túi sẽ có khả năng 

chống thấm nên chúng ta có thể đựng được rau, củ, quả bị ướt… Tuy nhiên, ngoài dầu 

ăn, chúng ta cũng có thể bôi dầu dừa để tạo mùi thơm nhưng sẽ rất tốn kém chi phí so 

với dầu ăn”, Đăng Khoa cho biết.  

Kể lại những khó khăn khi thực hiện dự án, Đăng Khoa và Hoàng Thư cho biết ở 

TP.HCM, việc tìm nguyên liệu là thân cây chuối là rất khó, trong khi đó sản phẩm tạo 

ra không dùng chất bảo quản nên dễ bị mốc và thu hút các loại côn trùng. 

 

Cô Thu Sen (giữa) và nhóm thực hiện dự án khoe những chiếc túi thành phẩm 

“Để khắc phục nhược điểm trên, chúng em đang tìm hiểu, nghiên cứu giải pháp giúp 

chiếc túi có thể bảo quản trong thời gian lâu nhất, đồng thời liên hệ với những người 

trồng chuối để có nguồn nguyên liệu dồi dào phục vụ sản xuất”, Đăng Khoa bật mí. 
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Nhận xét về dự án của hai bạn, cô Nguyễn Thị Thu Sen, giáo viên môn hóa của trường 

và cũng là người hướng dẫn, cho biết việc học sinh ý thức và thực hiện được dự án này 

là một tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm môi trường đang ở mức 

báo động như hiện nay. Vì được làm từ nguyên liệu tự nhiên nên những chiếc túi giấy 

của hai bạn rất dễ phân hủy, không gây hại đến môi trường. TP.HCM hiện đang vận 

động người dân hạn chế sử dụng đồ nhựa vì một thành phố sạch và giảm ngập nước 

nên nỗ lực sáng tạo của hai bạn rất đáng khen ngợi. 

Với tính khả thi và công dụng thiết thực, dự án trên đã giúp Đăng Khoa và Hoàng Thư 

xuất sắc đoạt giải nhất trong Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quận. 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

Hợp chất nhạy sáng mới cho phép điều chỉnh màng tế bào trong các 

photoswitches 

 

Công nghệ quang học sử dụng để điều chỉnh hoạt động của nơ-ron thần kinh đang 

mở ra những khả năng lớn cho các nghiên cứu về khoa học thần kinh và sinh học. 

Các công cụ quang học cho phép các nhà thần kinh học kích thích và ức chế tế bào 

thần kinh hoặc các khu vực bên trong của não theo ý muốn do đó có thể được sử 

dụng những công cụ này để nghiên cứu chức năng của các mạch hoặc vùng não cụ 

thể, từ đó xác định các phương pháp điều trị tiềm năng mới cho các bệnh thần kinh 

và tâm thần. 

Việc tạo ra các công tác cảm biến tethered azobenzene (tethered azobenzene 

photoswitches) nhắm vào các màng kép hoặc màng liên kết với các kênh ion là một kỹ 

thuật quang học tiên phong có thể hỗ trợ rất lớn cho các nghiên cứu về não người. Tuy 

nhiên, các kỹ thuật này khi được thực hiện ở cường độ ánh sáng cao có thể dẫn đến 

nhiệt độ tăng lên đáng kể và do đó nếu sử dụng công nghệ này nhiều lần có thể gây hại 

cho các tế bào thần kinh. 

Để khắc phục những hạn chế của kỹ thuật này, mới đây các nhà nghiên cứu tại Viện 

Công nghệ Italia (IIT) phối hợp với Trường Đại học Bách khoa Milan, một trong 

những trường kỹ thuật nổi tiếng nhất châu Âu, để tạo ra một hợp chất azobenzene nhạy 

sáng mới có tên là Ziapin2. Hợp chất này có thể dùng để chế tạo các công tắc cảm biến 

quang (photoswitches) mà không làm gia tăng nhiệt độ khi chiếu xạ bằng ánh sáng khả 

kiến. 

Hợp chất mới này, được công bố trên tạp chí Nature Nanotechnology, phân bổ vào 

màng plasma với độ ổn định cao, làm cho nó mỏng hơn và mức gia tăng của điện dung 

ở trạng thái ổn định. 

Guglielmo Lanzani, một trong những nhà nghiên cứu thực hiện nghiên cứu này, cho 

biết: “Nghiên cứu của chúng tôi được lấy cảm hứng từ sinh học nhờ vào hai quan sát. 

Thứ nhất là khả năng “bắt” ánh sáng tự nhiên trong các tế bào sống bằng cách sử 

dụng các phân tử quang điện (ví dụ như võng mạc trong tế bào cảm quang võng mạc). 

Thứ hai là sự nhiễu loạn của màng tế bào thần kinh và đặc biệt là sự thay đổi điện 

dung (khả năng lưu trữ điện tích) dẫn đến sự kích thích tế bào, bằng cách làm nóng tế 

bào”. 
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Các phân tử quang điện, chẳng hạn như hợp chất azobenzene được chế tạo bởi Chiara 

Bertarelli, Guglielmo Lanzani và Fabio Benfenati, có thể thay đổi hình dạng sau khi 

chúng hấp thụ ánh sáng. Sự thay đổi này cũng ảnh hưởng đến một số tính chất của 

chúng, bao gồm khả năng cản trở không gian của chúng (nghĩa là dung tích mà chúng 

chiếm đóng), màu sắc và đặc tính điện. 

Khi áp dụng cho màng tế bào, đặc tính này cho phép các phân tử quang điện hoạt động 

như các công tắc cơ học hoặc lò xo, có thể điều chỉnh độ dày của màng khi hấp thụ 

ánh sáng và do đó thay đổi điện dung của nó. Nói cách khác, điều này cho phép một 

loạt các hiện tượng xảy ra, cuối cùng dẫn đến một điện thế động tác (sự thay đổi điện 

thế xảy ra ngang qua màng tế bào thần kinh) trong các tế bào thần kinh. 

“Các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu này cho phép chúng tôi tạo ra cơ 

chế kích thích không nhiệt để tạo ra độ nhạy sáng trong tế bào sống và mô”, Lanzani 

giải thích. 

“Cách tiếp cận của chúng tôi cũng không vào di truyền (tránh liệu pháp gen) và không 

cộng hóa trị (tránh biến đổi hóa học vĩnh viễn của tế bào). Nói cách khác, nó là một 

công cụ xâm lấn ở mức độ tối thiểu”, ông nhấn mạnh. 

Khi áp dụng các xung ánh sáng khả kiến với tốc độ một phần nghìn giây cho các nơ-

ron chứa hợp chất Ziapin2, Benfenati, Lanzani và các đồng nghiệp của họ đã quan sát 

thấy sự siêu phân cực thoáng qua, ngay sau đó là quá trình khử cực chậm trễ, cuối 

cùng kích hoạt các điện thế động tác (action potentials). Các hiệu ứng này ổn định và 

do đó các nhà nghiên cứu đã gợi ra ý tưởng thực hiện nghiên cứu lâm sàng trong tối đa 

7 ngày liên tiếp. 

“Thành quả chính của nghiên cứu này là chúng tôi có thể kích thích tế bào thần kinh 

mà không cần thao tác optogenetic và không can thiệp trực tiếp vào các kênh ion trên 

màng tế bào”, Benfenati nói. “Chúng tôi đã làm điều này chỉ bằng cách thúc đẩy sự 

biến dạng thoáng qua của màng tế bào làm cho các tế bào thần kinh ổn định hơn 

trong bóng tối và được giải phóng ra dưới sự kích thích của ánh sáng, gợi kích hoạt 

các điện thế động tác”. 

Ziapin2 cho phép điều tiết điện dung màng tế bào trong thời gian tính bằng mili giây, 

mà không gây ra sự thay đổi nhiệt độ. Trong tương lai, nó có thể được sử dụng để phát 

triển các công tắc cảm biến cho các nghiên cứu khoa học thần kinh ít gây hại cho tế 

bào thần kinh. 

Kế hoạch cho các nghiên cứu tiếp theo của nhóm nghiên cứu gồm hai phần. Phần 1, họ 

dự định tăng cường ứng dụng Ziapin để kích thích các mạch võng mạc trong các mô 

hình thử nghiệm thoái hóa võng mạc hoặc các mạch não bị bệnh. Mặt khác, nhóm 

nghiên cứu tìm kiếm các biến thể Ziapin có thể hòa tan trong nước nhiều hơn và ở lại 

trong màng lâu hơn. 

P.T.T (NASATI), theo https://techxplore.com/news/2020-02-light-sensitive-compound-

enables-heatless-membrane.html 
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Robot dưới nước lần đầu tiên tự động thu gom mẫu vật dưới đại dương 

 

Theo các nhà khoa học tại Viện Hải dương học Woods Hole (WHOI), lần đầu tiên, 

robot dưới nước có tên Nereid Under Ice hay NUI đã tự động thu gom mẫu vật dưới 

đại dương. 

"Để xe có thể lấy mẫu mà không cần phi công lái, đó là một bước tiến lớn", Rich 

Camilli, trưởng nhóm nghiên cứu nói. "Một trong những mục tiêu của chúng tôi là tạo 

ra cần điều khiển và chúng tôi đã làm được điều đó". 

Robot NUI có kích thước khá lớn, chỉ nhỏ hơn một chút so với xe hơi thông minh và 

quá trình ra quyết định của xe được cung cấp bởi phần mềm trí tuệ nhân tạo độc đáo. 

Phần mềm này có mã được phát triển bởi Gideon Billings, sinh viên trường Đại học 

Michigan hiện đang nghiên cứu tại WHOI. Mã đó giúp NIU quét đáy biển giàu khoáng 

chất của Kolumbo, vùng núi lửa dưới đáy biển hoạt động ngoài đảo Greek của 

Santorini để tìm vị trí thu thập mẫu chính. 

Tự động hóa hoạt động thăm dò khoa học có thể giải phóng cho các nhà khoa học khỏi 

công việc giải thích dữ liệu do robot thu thập. Hơn nữa, các công nghệ được sử dụng 

để giúp NIU điều hướng môi trường biển giúp tàu vũ trụ khám phá những vùng nước 

xa xôi. 

Các nhà khoa học dự kiến sẽ tiếp tục hoàn thiện trí tuệ nhân tạo của robot với hy vọng 

sẽ tích hợp thành phần thuật toán gọi là "theo dõi ánh mắt" để giúp robot quan sát và 

giải thích môi trường xung quanh giống như phi công ROV. Các nhà khoa học cũng 

lên kế hoạch phát triển giao diện ngôn ngữ của con người, cho phép các nhà khoa học 

hướng dẫn bằng lời nói cho robot khi nó hoạt động. 

Ngoài ra, các nhà khoa học cũng đặt mục tiêu phát triển phần mềm cho phép nhiều loại 

phương tiện dưới nước dễ dàng liên lạc với các nhà khoa học cũng như giao tiếp với 

nhau. 

N.P.D (NASATI), theo https://www.upi.com/Science_News/2020/01/09/Underwater-

robot-becomes-first-to-autonomously-collect-an-ocean-sample/3581578587806/? 
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Nghiên cứu phát hiện cách hydro làm giòn thép 

 

Các nhà khoa học đã xác định được cách hydro làm giòn thép. Nghiên cứu do các 

kỹ sư tại trường Đại học Sydney thực hiện, cũng tiết lộ các chiến lược mới để thép 

chịu giòn được. 

Nhiều nhà khoa học và các nhà hoạch định chính sách vẫn hy vọng nền kinh tế hydro - 

sử dụng nhiên liệu hydro để cấp năng lượng cho ô tô, xe tải, máy bay và nhiều thiết bị 

khác - sẽ giảm đáng kể phát thải cacbon. Nhưng quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế 

hydro sẽ cần có hạ tầng để phân phối và lưu trữ hydro. 

Hiện nay, nhiều hệ thống đốt và đường ống được sử dụng để đốt nhiên liệu cho nền 

kinh tế cacbon sử dụng thép và hợp kim thép. Tuy nhiên, hydro làm suy yếu tính toàn 

vẹn của cấu trúc thép, đây là quá trình làm giòn. Cho đến nay, các nhà khoa học chưa 

hiểu về quá trình làm giòn thép. 

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng kỹ thuật hình ảnh tinh xảo được gọi là chụp cắt lớp đầu 

dò nguyên tử chuyển cryo để quan sát hành vi của các nguyên tử hydro bên trong thép. 

Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Science, cho thấy hydro tích tụ bên trong các 

vị trí lệch hoặc ranh giới ngăn cách các tinh thể thép riêng lẻ. Khi có ngày càng nhiều 

hydro tích tụ bên trong những vị trí lệchày, các vết gãy bắt đầu tiến triển, gây ra tình 

trạng giòn. 

Nghiên cứu đột phá cũng tiết lộ kỹ thuật để ngăn chặn hiện tượng giòn của thép. Trong 

một số hợp kim thép, hình ảnh cho thấy các cụm niobi cacbua hoạt động để bẫy các 

nguyên tử hydro và ngăn chúng di chuyển đến và tích tụ trong các vị trí trật khớp và 

ranh giới tinh thể. Trong tương lai, các nhà nghiên cứu có thể sử dụng cacbua niobi 

hoặc các hợp chất có chất lượng tương tự tạo ra các loại thép để chống lại hiện tượng 

thép giòn do hydro gây ra. 

Yi-Sheng Chen, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết: "Những phát hiện này rất quan 

trọng để thiết kế thép chống giòn; cacbua cung cấp giải pháp để đảm bảo thép có độ 

bền cao không dễ bị gãy sớm và giảm độ dẻo dai khi có sự xuất hiện của hydro". 

N.P.D (NASATI), theo https://www.upi.com/Science_News/2020/01/09/Study-details-

how-hydrogen-causes-embrittuity-of-steels/7241578597819/? 
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Sức khỏe tinh thần của trẻ bị ảnh hưởng bởi thời gian ngủ 

 

Trầm cảm, lo lắng, hành vi bốc đồng và hiệu suất nhận thức kém ở trẻ em bị ảnh 

hưởng bởi số lượng giấc ngủ mà các nhà nghiên cứu từ Đại học Warwick đã tìm 

thấy. Trạng thái ngủ là các quá trình hoạt động hỗ trợ tổ chức lại mạch não. Điều 

này làm cho giấc ngủ đặc biệt quan trọng đối với trẻ em, vì bộ não đang phát triển 

và sắp xếp lại nhanh chóng. 

Trong bài báo "Thời lượng giấc ngủ, cấu trúc não bộ, và các vấn đề về tâm thần và 

nhận thức ở trẻ em", được xuất bản trên tạp chí Phân tích tâm thần học, 11.000 trẻ em 

trong độ tuổi 9-11 từ bộ dữ liệu Phát triển nhận thức não của thanh thiếu niên có mối 

quan hệ giữa thời gian ngủ và cấu trúc não được kiểm tra bởi các nhà nghiên cứu Giáo 

sư Jianfeng Feng, Giáo sư Edmund Rolls, Tiến sĩ Wei Cheng và các đồng nghiệp từ 

Khoa Khoa học Máy tính và Đại học Fudan của Đại học Warwick. 

Các biện pháp trầm cảm, lo lắng, hành vi bốc đồng và hiệu suất nhận thức kém ở trẻ 

em có liên quan đến thời gian ngủ ngắn hơn. Hơn nữa, các vấn đề trầm cảm có liên 

quan đến thời gian ngủ ngắn một năm sau đó. Các kết quả được tìm thấy dựa trên các 

nghiên cứu hiệp hội, không phải nghiên cứu nguyên nhân. 

Thể tích não thấp hơn của các vùng não liên quan đến vỏ não trán ổ mắt (Orbitofrontal 

cortex), trước trán và vỏ thái dương, tiểu thùy tứ giác và thùy đỉnh (supramarginal 

gyrus) được tìm thấy có liên quan đến thời gian ngủ ngắn hơn bằng cách sử dụng 

phương pháp phân tích dữ liệu lớn. 

Giáo sư Jianfeng Feng, đến từ Đại học Warwick nhận xét: "Lượng giấc ngủ được 

khuyến nghị cho trẻ em từ 6 đến 12 tuổi là 9-12h. Tuy nhiên, rối loạn giấc ngủ là phổ 

biến ở trẻ em và thanh thiếu niên trên khắp thế giới do nhu cầu về thời gian đi học 

ngày càng tăng, thời gian sử dụng màn hình tăng lên và hoạt động thể thao xã hội. 

Một nghiên cứu trước đây cho thấy khoảng 60% thanh thiếu niên ở Hoa Kỳ ngủ ít hơn 

8h vào ban đêm. Phát hiện của chúng tôi cho thấy các vấn đề về hành vi, tổng điểm 

của trẻ em ngủ ít hơn 7h trung bình cao hơn 53% và tổng điểm nhận thức trung bình 
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thấp hơn 7,8% so với trẻ ngủ 9-11h. ngủ đủ giấc trong cả nhận thức và sức khỏe tâm 

thần ở trẻ. Chúng tôi phải nhấn mạnh ở đây rằng các kết quả được tìm thấy dựa trên 

các nghiên cứu kết hợp, nhưng không phải là nghiên cứu nguyên nhân”. 

Giáo sư Edmund Rolls đến từ Đại học Warwick cũng nhận xét: "Đây là những hiệp 

hội quan trọng đã được xác định giữa thời gian ngủ ở trẻ em, cấu trúc não bộ và các 

biện pháp sức khỏe nhận thức và tinh thần, nhưng cần nghiên cứu thêm để khám phá 

những lý do cơ bản cho những mối quan hệ này". 

Đ.T.V (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2020-02-children-mental-

health-affected-duration.html, 
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Phương pháp mới ngăn ngừa sẹo trên da 

 

Trong một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Burns & Trauma, các nhà 

nghiên cứu tại trường Đại học Shimane, Nhật Bản tiết lộ những phương thức mới 

triển vọng để ngăn ngừa sẹo để lại trên da sau chấn thương. 

Dù sẹo thường gặp khi vết thương lành lại, nhưng sẹo phì đại là tình trạng da có sự 

tích tụ quá nhiều collagen. Đây là nguyên nhân khiến cho sẹo dày và thường nổi lên. 

Tuy nhiên, cơ chế phát triển sẹo phì đại chưa được xác định rõ. Nghiên cứu mới xem 

xét các chiến lược để điều trị sẹo phì đại. 

Chữa lành vết thương ngoài da là quá trình bao gồm ba giai đoạn: viêm, tăng sinh và 

tái tạo. Sự hình thành sẹo phì đại có thể xảy ra do sự bất thường trong các quá trình 

này. Tần suất để lại loại sẹo này dao động từ 40% đến 94% sau phẫu thuật và từ 30% 

đến 91% sau khi bị bỏng. 

Các yếu tố nguy cơ chính của sự hình thành sẹo phì đại bao gồm giới tính, tuổi tác, 

khuynh hướng di truyền, kích thước và độ sâu vết thương, vị trí giải phẫu và căng cơ 

trên vết thương. Sẹo gây cản trở chức năng bình thường và rõ ràng gây ra các vấn đề 

nghiêm trọng về thể chất, tâm lý và thẩm mỹ cho bệnh nhân. 

Thời gian lành vết thương là yếu tố quan trọng nhất để dự đoán sự phát triển của sẹo 

phì đại. Chỉ 1/3 vết thương đã phát triển mô sẹo nếu quá trình hàn gắn vết thương xảy 

ra trong khoảng từ 14 - 21 ngày. Khoảng 78% vị trí phát dẫn đến sẹo nghiêm trọng nếu 

vết thương lành sau 21 ngày. 

Các liệu pháp đã được đưa ra để ngăn ngừa sẹo nghiêm trọng trên da bao gồm trị liệu 

bằng áp suất, từ lâu đã được coi là phương pháp điều trị không xâm lấn chủ yếu trong 

điều trị sẹo phì đại. Phương pháp này được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới và hiệu 

quả của nó đã được chứng minh. Sẽ hiệu quả hơn nếu phương pháp được áp dụng 

trong vòng 2 tháng sau chấn thương ban đầu. 

Các biện pháp can thiệp khác bao gồm sử dụng silicone, steroid và liệu pháp laser. 

Trong khi hiệu quả của liệu pháp silicone chưa được xác định hoàn toàn, thì việc sử 

dụng steroid tại chỗ cho vết thương do bỏng thường được sử dụng và mang lại hiệu 

quả. Có bằng chứng cho thấy can thiệp phòng ngừa sớm bằng laser sẽ có lợi về cả tốc 

độ giảm sẹo và hiệu quả của đáp ứng điều trị. 
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Cắt bỏ (cắt bỏ mô) và bức xạ thường có thể được sử dụng cùng với các phương pháp 

điều trị chính. Tuy nhiên, phương pháp phẫu thuật làm thay đổi theo loại sẹo. Các tác 

giả nghiên cứu cho rằng cần những kết quả lâu dài để đưa ra quyết định về việc sử 

dụng cắt bỏ hoặc bức xạ như một can thiệp y tế. 

Thuốc độc tố botulinum A (btxA) được sử dụng rộng rãi cho mục đích thẩm mỹ, cũng 

như điều trị đau đầu và đau ở bộ phận khác. Nó cũng thường được sử dụng để điều trị 

sẹo phì đại. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh dù btxA xem ra có tác dụng tích cực, 

nhưng họ vẫn chưa quyết định nồng độ tối ưu của thuốc điều trị sẹo. Nó có thể phụ 

thuộc vào kích thước hoặc mức độ nghiêm trọng của vết thương. Nghiên cứu đưa ra 

kết luận loại thuốc này có triển vọng và đáng để nghiên cứu thêm. 

Triển vọng quản lý trong tương lai đối với trị liệu sẹo phì đại bao gồm liệu pháp chống 

tạo mạch, ức chế sự phát triển của các mạch máu mới, ghép mỡ và trị liệu tế bào gốc. 

Một số nghiên cứu thử nghiệm về hiệu quả của các liệu pháp này làm giảm sự hình 

thành mô bất thường. 

N.P.D (NASATI), theo 

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/02/200204121455.htm 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC 

Khai thác và phát triển nguồn gen cá Dìa (Siganus guttatus Bloch, 1787), cá Vẫu 

(Caranx ignobilis Forsskal, 1775), cá Căng (Terapon jarbua Forsskal, 1775) 

 
Cá Dìa 

Nguồn gen được ví như là một trong những tài nguyên thiên nhiên tái tạo được, có 

tầm quan trọng đặc biệt, sánh ngang với tài nguyên đất và nước. Trong khi nhiều 

nước trên thế giới và các tổ chức quốc tế tập trung bảo tồn nguồn gen thì ở nước ta, 

nhất là ở Thừa Thiên - Huế, nguồn tài nguyên di truyền này đang đứng trước thách 

thức do các hệ sinh thái bị phá vỡ và tốc độ tuyệt chủng của các loài động, thực vật 

ngày càng tăng. Thừa Thiên - Huế là một trong những địa phương có tài nguyên 

sinh vật đa dạng, được đánh giá là thuộc loại cao của Việt Nam và khu vực ở cả 3 

mức: đa dạng hệ sinh thái, đa dạng loài và đa dạng nguồn gen. Trong 4 vùng sinh 

thái đặc thù, Thừa Thiên - Huế có 2 hệ sinh thái được đánh giá là tiêu 2 biểu cho 

các hệ sinh thái tương tự của Việt Nam và khu vực là hệ sinh thái Vườn Quốc gia 

Bạch Mã và hệ sinh thái đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. 

Đến nay, trên hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đã có 9 khu bảo vệ thủy sản với tổng 

diện tích hơn 250 ha. Tại các khu khoanh vùng bảo vệ này, các địa phương trong vùng 

đã trồng 5.000 cây tra; thả 12.400 con tôm sú giống, 14.860 con cá dìa giống để tái tạo 

nguồn lợi thủy sản; thả 50 rạn nhân tạo bằng chất liệu cứng, tạo sinh cảnh, nơi cư trú 

của các loài thủy sinh vật; giải tỏa nhiều trộ chuôm, trộ nò sáo, trộ rớ, cũng như di dời 

các trộ chuôm của ngư dân ra khỏi vùng bảo vệ. Việc xây dựng các khu bảo vệ thủy 

sản trên đầm phá Tam Giang không chỉ giúp ngư dân có thêm thu nhập từ hoạt động 

khai thác các nguồn lợi thủy sản, mà còn nâng cao ý thức bảo tồn đa dạng sinh học. 

Nổi bật tại khu bảo vệ thủy sản Cồn Cát, xã Điền Hải (Phong Điền), sản lượng khai 

thác cá dìa (phổ biến tại đầm phá Tam Giang - Cầu Hai) đạt hơn ba tấn, đây cũng là 

lần đầu nghề nò sáo khai thác đạt sản lượng cá dìa cao như vậy. Cồn Dìm ở đầm Cầu 

Hai, nơi có đa dạng các loài thủy sản quý hiếm như cá ngứa (nhụ), cá đối mục, cá 

măng, cá dìa, cá kình là các loài bản địa, nổi tiếng. 
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Cá Căng 

 
Cá Vẩu 

Cá dìa, cá vẩu và cá căng là 3 loài cá nước lợ, mặn có giá trị kinh tế cao ở vùng đầm 

phá. Cá có tốc độ tăng trưởng nhanh, dễ nuôi, thịt cá thơm ngon là đối tượng mang 

những nét đặc trưng của hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Nhu cầu tiêu thụ về các 

loài cá này không ngừng tăng lên, trong khi nguồn chủ yếu từ khai thác ngoài tự nhiên, 

nguồn lợi ngày càng suy giảm, nguy cơ suy thoái và cạn kiệt nguồn lợi đang hiện hữu. 

Việc phát triển khai thác và phát triển nuôi thương phẩm các đối tượng này là một 

trong những nhiệm vụ cấp thiết. Nhu cầu nuôi các đối tượng này ngày càng tăng, mà 

con giống thiếu tầm trọng và dựa hoàn toàn từ tự nhiên. Nghiên cứu sinh sản nhân tạo 

3 loài cá nước lợ cá dìa (Siganus guttatus), cá căng (Terapon jarbua) và thăm dò khả 

năng sinh sản cá vẩu (Caranx ignobilis), không chỉ cung cấp nguồn giống cho người 

nuôi, mà còn góp phần thúc đẩy công nghệ sản xuất giống các đối tượng cá nước lợ, 

nước mặn; nâng tầm sản xuất giống các đối tượng hải sản có giá trị kinh tế cao của 

nước ta ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới. Đồng thời, đẩy mạnh 

phát triển kinh tế các vùng ven biển, hải đảo góp phần nâng cao đời sống và bảo vệ sự 

toàn diện lãnh thổ nước nhà. 
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Xuất phát từ thực tế trên, PGS.TS Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế cùng 

các đồng nghiệp đã tiến hành thực hiện đề tài “Khai thác và phát triển nguồn gen cá 

Dìa (Siganus guttatus Bloch, 1787), cá Vẩu (Caranx ignobilis Forsskal, 1775), cá 

Căng (Terapon jarbua Forsskal, 1775)” với mục tiêu nhằm nghiên cứu bổ sung một 

số đặc điểm sinh học 03 loài cá có giá trị kinh tế của khu vực đầm phá Tam Giang - 

Cầu Hai, Thừa Thiên Huế Tạo ra con giống có chất lượng, từ đó, hoàn thiện quy trình 

công nghệ sản xuất giống cá dìa, cá căng và bước đầu thăm dò khả năng sinh sản của 

cá vẩu. 

Trong 04 năm (2014 - 2017) triển khai thực hiện các nội dung nghiên cứu của nhiệm 

vụ quỹ gen này, đề tài đã thu được một số kết quả sau: 

- Đã nghiên cứu bổ sung một số đặc điểm sinh học của cá dìa, cá căng, trong đó, đã 

định danh phân loại bằng sinh học phân tử đối với loài cá vẩu phân bố vùng đầm phá 

Tam Giang - Cầu Hai, là tư liệu khoa học tốt cho các nghiên cứu tiếp theo, đặc biệt đối 

với cá vẩu. 

- Nuôi thuần dưỡng và tạo đàn được 02 loài (cá căng, cá dìa) trong điều kiện nhân tạo, 

đã xây dựng được quy trình thuần dưỡng và tạo đàn 3 loài (cá căng, cá dìa, cá vẩu). 

- Sản xuất thành công 53.300 cá căng giống (1,0 - 2,5 cm) và 51.000 cá dìa giống (2,0 

- 3,5 cm) và đã chuyển giao số lượng cá giống cho người dân xã Phú Thuận theo đơn 

đề nghị của địa phương. 

- Xây dựng thành công quy trình công nghệ sản xuất giống cá căng và cá dìa. 

- Bước đầu đã nuôi vỗ thành thục cá vẩu trong điều kiện nuôi và đã thăm dò khả năng 

sinh sản để tiếp tục hoàn thiện quy trình. 

- Xây dựng được bộ tiêu chuẩn cơ sở cá bố mẹ cho 03 loài và 2 tiêu chuẩn cơ sở cho 

cá dìa giống và cá căng giống. 

- Chủ nhiệm và thành viên nhiệm vụ đã thực hiện đầy đủ các nội dung, đáp ứng đầy đủ 

về số lượng, khối lượng công việc, chủng loại sản phẩm khoa học các dạng (I, II, III và 

IV) theo đúng yêu cầu hợp đồng và thuyết minh. 

- Nhiệm vụ đã đào tạo nhiều sinh viên ngành thủy sản, 01 học viên cao học và hướng 

dẫn 01 nghiên cứu sinh. Nâng cao năng lực cho cán bộ nghiên cứu trong lĩnh vực nuôi 

trồng thủy, sinh học và sản xuất giống thủy sản của Đại học Huế. 

Có thể tìm đọc toàn văn báo cáo kết quả nghiên cứu (Mã số 15161/2018) tại Cục 

Thông tin KH&CN Quốc gia. 

P.K.L (NASATI) 
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Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển đèn chiếu sáng đô thị theo hướng thông 

minh và tiết kiệm năng lượng 

 

Hệ thống chiếu sáng công cộng là một trong những hạng mục công trình hạ tầng 

kỹ thuật không thể thiếu của các đô thị. Tuy nhiên, hạng mục này đang tồn tại 

nhiều hạn chế chẳng hạn như chế độ đóng cắt còn đơn điệu chưa phong phú, 

không có nhiều tùy chọn chế độ đóng cắt; chưa có một giải pháp toàn diện và tối ưu 

cho thiết bị thu phát và đóng cắt tại đầu đầu của trung tâm điều khiển và đầu cuối 

của mỗi xuất tuyết đèn; chưa có khả năng đưa ra các dự báo đóng cắt ngắn hạn, 

linh hoạt với thời tiết theo các thông tin từ Internet để tối ưu chế độ vận hành nhằm 

tiết kiệm điện năng trong từng chu kỳ đóng cắt; giá thành đắt, khó phù hợp với các 

địa phương và đơn vị nhỏ. 

Trước thực tế này, nhằm có thể làm chủ công nghệ thiết kế hệ thống điều khiển đèn 

chiếu sáng đô thị theo hướng thông minh và tiết kiệm điện năng trên cơ sở ứng dụng 

kỹ thuật truyền thông qua mạng không dây GSM/GPRS/3G kết hợp công nghệ vi điều 

khiển và điện tử công suất, nhóm nghiên cứu do Trường Cao đẳng công nghiệp Huế - 

Bộ Công thương do TS. Trần Phương Nam làm chủ nhiệm đã triển khai thực hiện đề 

tài: “Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển đèn chiếu sáng đô thị theo hướng 

thông minh và tiết kiệm năng lượng”. 

Sau 1 năm (01/01/2017-31/12/2017) triển khai thực hiện, Đề tài đã nghiên cứu và thiết 

kế thành công hệ thống điều khiển chiếu sáng đô thị theo hướng thông minh và tiết 

kiệm năng lượng với các ưu điểm sau: 

- Hệ thống có khả năng điều khiển, đóng/cắt và giám sát từ xa hệ thống chiếu sáng đô 

thị. 

- Việc truyền thông, giao tiếp giữa thiết bị đầu cuối (tủ điều khiển) về thiết bị đầu đầu 

(Server trung tâm) thông qua công nghệ không dây bằng sóng GSM/GPRS/3G. 

- Việc đóng/cắt được thực hiện rất linh hoạt theo các chế độ lập trình. Trong đó chế độ 

đóng/cắt tự động linh hoạt theo kiểu thời tiết dự báo là ưu điểm chính của sản phẩm so 

với các sản phẩm hiện có trên thị trường (đóng cắt theo chế độ mặc định sẵn). Điều 
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này giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ của hệ thống đèn chiếu sáng đô thị. Đây có thể 

xem là hệ thống thông minh có khả năng dự báo, “tính toán“ chế độ vận hành tối ưu và 

đóng cắt linh hoạt. 

- Việc điều điều khiển đóng/cắt xen kẽ các pha cũng được điều khiển từ xa theo thời 

gian. 

- Hệ thống có khả năng lưu trữ dữ liệu về các thông số dòng điện, điện áp, điện năng, 

trạng thái trên máy tính. 

- Có mã nguồn mở nên có thể điều chỉnh, cập nhật phần mềm thiết bị đầu đầu và đầu 

cuối dễ dàng. 

- Có tính bảo mật cao, có khả năng thương mại hóa. 

Nhóm thực hiện đề tài mong muốn được tiếp tục triển khai nghiên cứu và nâng cấp 

phần cứng và phần mềm tiếp để hoàn thiện hơn, đồng thời được cho phép tiếp tục thử 

nghiệm hệ thống được đề xuất với thời gian dài hơn tại các hệ thống chiếu sáng công 

cộng thực tế để qua đó đánh giá chính xác các chỉ tiêu như độ bền, độ chính xác, tính 

ổn định... của hệ thống. 

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 14799/2018) 

tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. 

P.T.T (NASATI) 

 

 


